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VII De wending naar de kiezer 

Een onafhankelijk kiezer was het ideaal van de liberaal van 1848. Alleen een zelf
standig kiezer kon zich door het landsbelang laten leiden. Materiële en geestelijke 
onafhankelijkheid kon de wetgever niet garanderen, maar de census waarborgde 
in de liberale gedachtegang in ieder geval een zeker minimum aan zelfstandigheid. 

Vervulling van de burgerplicht moest zoveel mogelijk openbaar zijn. Bij de be
handeling van de kieswet in 1850 werd erop gewezen dat de mogelijkheid om bij 
volmacht te stemmen door de aanzienlijken gebruikt zou kunnen worden om hun 
stembriefje door een huisknecht te laten afgeven. De middengroepen zouden dit 
voorbeeld willen volgen, maar daartoe door gebrek aan huispersoneel niet in staat 
zijn. Het gevolg zou zijn dat ze thuis zouden blijven. Zo zou het vervullen van de 
burgerplicht aan sociaal conformisme tenonder gaan. Stemmen bij volmacht werd 
daarom verboden. De kiezer moest persoonlijk zijn stembriefje op een publieke 
plaats in de stembus werpen.' 

Niet iedereen maakte zich veel illusies omtrent de onafhankelijkheid van de kie
zer. Al in 1848 gaf het liberaal getinte blad De Stembus kiezers die bang waren dat 
hun handschrift herkend zou worden, de raad om hun stembiljet door een ander 
te laten invullen.2 Het 'geheim der stemming' werd vooral door de minderheden 
gewaardeerd. Zo klaagde Kuyper regelmatig over de invloed die conservatieve 
grootgrondbezitters op de kiezers zouden uitoefenen. Volgens de antirevolutio
naire voorman was vooral zijn achterban van 'kleine luyden' daarvoor vatbaar.3 

In de eerste helft van de jaren 1870 begonnen vooral onder de liberalen de op
vattingen over de plaats van de kiezer te veranderen. In toenemende mate ver
schenen in betwiste districten advertenties waarin de aanbevelingen voor de libe
rale kandidaten door zoveel mogelijk kiesgerechtigden waren ondertekend. Dat 
toonde niet alleen de kracht van de liberale beweging, maar zou ook de twijfelaars 
kunnen overhalen. Sommige advertenties en pamfletten telden honderden namen. 
Hiermee leek het summum van onafhankelijkheid en zelfstandigheid bereikt te 
zijn. Het geheim der stemming had blijkbaar zijn noodzaak overleefd. 

De openbaarheid van de jaren 1870 en 1880 was echter geen uiting van onafhan
kelijkheid en zelfstandigheid, maar van partijkeuze. De zelfbewuste en onafhan
kelijke kiezer koos juist openlijk partij. Hij schaarde zich onvoorwaardelijk ach
ter een vaandel. Kandidaten, kranten en kiesverenigingen deden in toenemende 
mate een beroep op gevoelens van loyaliteit van de kiezer en op zijn besef tot een 

1 Maas Geesteranus, De kieswet, 37; Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
gedurende de zitting van 1849-1850, 23 (12-6-1850). 
2 De Stembus 27-11-1848. 
3 De Standaard 25-4-1879. 
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groep te behoren. Wie niet voor windhaan uitgemaakt wilde worden, stond pal 
achter zijn beginselen en kwam daar ook rond voor uit.4 

De veranderde houding ten opzichte van de kiezer markeerde een belangrijke 
wijziging in de manier waarop met politiek werd omgegaan. Politiek werd van een 
beschaafde uitwisseling van argumenten tot een getuigen van eigen waarden. Niet 
het liberale debat, maar het vormen, benadrukken en opnieuw bevestigen van de 
loyaliteit aan de eigen groep kwam voorop te staan.5 

Tussen deze nieuwe vormen van politiek en de opkomst van nieuwe politieke be
wegingen als die der antirevolutionairen bestond een duidelijke relatie. Het waren 
namelijk vooral de vertegenwoordigers van deze bewegingen, zoals Kuyper, die de 
nieuwe stijl zouden hanteren. Door op deze wijze te breken met de gangbare op
vatting en stijl van politiek was het voor hen mogelijk een plaats binnen het poli
tieke bestel te veroveren.6 Toch moeten we ervoor waken om deze nieuwe vormen 
van politiek al te snel aan de opkomst van nieuwe partijen te koppelen. Immers, al 
aan het einde van de jaren 1860 werd in de electorale strijd tussen liberalen en con
servatieven een beroep gedaan op identiteitsbesef en loyaliteit van de kiezers. 

Een interessante kwestie betreft de vraag onder welke omstandigheden de nieu
we vormen van politiek, waarvan loyaliteit, identiteitsbesef en charismatisch lei
derschap de belangrijkste ingrediënten vormden, werkzaam konden zijn. Hier 
speelde het districtenstelsel een belangrijke rol. Een politieke stijl gebaseerd op 
strijd, partijkeuze en partijgangers kon moeilijk floreren in districten die door één 
politieke stroming overheerst werden. Vanaf 1875 concentreerde de electorale 
strijd zich in het beperkt aantal districten waar de partijen aan elkaar gewaagd wa
ren. Dâàr waren de nieuwe vormen van politiek effectief, terwijl in andere streken 
de oude vormen bleven voortbestaan. Hierdoor deed zich de opmerkelijke ont
wikkeling voor dat, terwijl veel kiezers zich steeds meer op nationale tegenstellin
gen gingen oriënteren, de politieke cultuur in de verschillende delen van Neder
land uiteen gingen lopen. Het is dus zaak om behalve voor de nieuwe vormen van 
politiek ook oog te blijven te houden voor de oude vormen. Het belang hiervan 
kan getoond worden aan de hand van de twee nieuwe politieke stromingen die in 
de jaren 1870 vorm kregen: de katholieken en de antirevolutionairen. 

1 Katholieken en politiek 

Een directe relatie tussen katholicisme en politiek was niet altijd vanzelfsprekend 
geweest. Pas na het verschijnen van de encycliek Quanta Cura en de Syllabus Er-
rorum aan het eind van 1864 en het onderwijsmandement van 1868 zou dat ver
anderen. Met deze documenten in de hand konden conservatieve katholieken het 
invullen van het stembiljet als een toets van geloofstrouw voorstellen. Hierdoor 
ontstond er een direct en dwingend verband tussen geloof en politiek. Daarbij was 

4 Ron de Jong, 'Katholieken en verkiezingen, 1850-1900. Oude en nieuwe vormen van politiek', Groniek 
30(1997)433-442. 
5 De Haan en Te Velde,'Vormen van politiek', 179-185. 
6 Ibidem, 181. 
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de ideologische ondersteuning door de bisschoppen doorslaggevend. Alleen zij 
bezaten immers de autoriteit om van het stembriefje een geloofszaak te kunnen 
maken. Voor de katholieke kiezers was het na 1868 snel duidelijk wat van een goed 
katholiek verwacht werd. 

Voor de katholieke afgevaardigden was dat minder vanzelfsprekend. Lange tijd 
was het geen uitgemaakte zaak wat Gods wil in de politiek eigenlijk inhield. De 
grenzen waren vaag, maar toen bijvoorbeeld in 1870 het Bossche klerikale kamer
lid F.J.E. van Zinnicq Bergmann voor de afschaffing van de doodstraf stemde, riep 
dat toch ergernis op.7 Zelfs op onderwijsgebied gedroegen de katholieke kamerle
den zich niet altijd naar de juiste beginselen. De Tilburgse afgevaardigde jhr. 
J.B. A.J.M. Verheyen liet zich zelfs regelmatig positief uit over de openbare school. 
Dat was niet zo vreemd, want hij was provinciaal inspecteur van het openbaar la
ger onderwijs in Noord-Brabant dat hij als kamerlid geacht werd te bestrijden.8 

Indien het rond 1870 blijkbaar al moeilijk was om op terreinen als doodstraf en 
onderwijs tot een duidelijk katholiek standpunt te komen, hoe onbestemd moet 
de relatie tussen katholicisme en politiek dan niet in de twee decennia daarvoor 
zijn geweest. Gebrek aan interesse voor de politiek was er van bisschoppelijke zij
de niet. Zeker niet waar het zaken als armenzorg en onderwijs betrof. Soms pro
beerden de bisschoppen de houding van de katholieke kamerleden te beïnvloeden 
door met hen, direct of indirect, te overleggen. Zo poogden zij in de jaren direct 
na de Aprilbeweging de katholieke kamerleden onafhankelijker van Thorbecke te 
laten optreden en bovendien meer eenheid te laten betrachten. Het was een dis
creet optreden van het episcopaat waarbij geen morele druk werd uitgeoefend.' 

De katholieke kamerleden vormden in de jaren 1850 en 1860 alleen bij kwesties 
die de vrijheid van godsdienst raakten, zoals het herstel van de hiërarchie, een een
heid. Over de onderwijswet van 1857 stemden ze verdeeld. Van de vijftien katho
lieke kamerleden stemden er zes voor de wet en zes tegen. Deze verdeeldheid 
heeft historici als J.C. Boogman en J.A. Bornewasser ertoe gebracht zich af te vra
gen of het zinvol is om in de jaren 1860 over katholieken als politieke stroming te 
spreken.10 Wanneer politiek tot de Tweede Kamer wordt beperkt, valt er veel te 
zeggen voor een negatief antwoord op deze vraag, maar daarbuiten lag dat anders. 
Voor veel protestanten vormden de katholieken een partij. De katholieken zelf 
bleken bij verkiezingen wel degelijk een katholiek identiteitsbesef te bezitten. Of 

7 Brief 18-1-1870 of 18-6-1870 J.B. van Son aan G.P. Wilmer, Rijksarchief in Noord-Holland (RAH), Ar
chief bisdom Haarlem (ABH) inv. nr. 1681. 
8 Brief 24-5-1869 neef aan J.B. van Son, ABDB, PvS, doos 1 Map verkiezingen; C.J.M. Brok, De verhouding 
openbaar-bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw (Tilburg 1964) 158. 
9 Beekelaar, Rond grondwetsherziening, 111,120; brief 10-1-1852 J. Zwijsen aan Van Nispen van Sevenaer, 
RAG, ANS, inv. nr. 2460; brief 22-12-1853 F.J. van Vree aan J. Zwijsen, RAU, Archief aartsbisdom Utrecht 
(AAU) inv. nr. 99. Van Vree was van mening dat de katholieken de liberalen moeten loslaten, zich onafhanke
lijk moesten opstellen en geen systematische oppositie tegen het kabinet-Van Hall moesten voeren. Over deze 
onderwerpen heeft hij met enkele kamerleden overlegd. In de eerste zes maanden van 1854 overlegde hoofd
redacteur J. Smits van De Tijd met onder anderen Dommer van Poldersveldt, Jespers en Meeussen over deze 
zaak: brief 25-1-1854 J.A. Smits aan Van Nispen van Sevenaer, RAG, ANS, inv. nr. 2420; brief 31-4-1854 J.A. 
Smits aanj . Zwijsen, RAU, AAU, inv. nr. 130. 
10 J.C. Boogman, 'De Britse gezant Lord Napier over de Nederlandse volksvertegenwoordiging (in I860)', 
Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap 71(1957) 186-211, aldaar 193; J.A. Bornewasser, 
'De katholieken en het ontstaan van hun politieke partijorganisatie' (1968), in: VVV 188-208, aldaar 194. 
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in de politiek over katholieken gesproken kan worden, hangt af van het aspect dat 
bekeken wordt. Voor een evenwichtige beoordeling van de relatie tussen katho
lieken en politiek moeten daarom de volgende punten in hun onderlinge samen
hang bezien worden: clerus, Tweede Kamer, verkiezingen en kiezers, identiteits
besef en de geografische verdeling van de katholieke bevolking. 

2 Katholieken in de meerderheid 

Ten zuiden van de grote rivieren vormden de katholieken een meerderheid. Ten 
noorden ervan vormden ze bijna overal een minderheid. De Noord-Nederlandse 
katholieken werden direct geconfronteerd met achterstelling en protestantse 
neerbuigendheid. In het Zuiden waren die minder opvallend. Zeker op politiek 
gebied was daar de grote katholieke meerderheid onder de kiezers doorslagge
vend. Deze overmacht werd nog versterkt door een indeling van de kiesdistricten 
die de provinciegrenzen van Noord-Brabant zoveel mogelijk volgde. 

De religieuze homogeniteit van de Brabantse districten gaf ruim baan aan 
standspolitiek. Hierdoor is het de vraag of de verkiezingsuitslagen ons veel kun
nen vertellen over de politieke opvattingen onder het electoraat. Een afgevaardig
de die door standspolitiek in de Kamer was gekozen, kon zich daar binnen zeke
re grenzen als liberaal of conservatief profileren zonder dat de kiezers zich daar 
om bekommerden. Het is dan ook niet toevallig dat juist in Noord-Brabant met 
regelmaat zowel een conservatief als een liberaal voor hetzelfde district zitting 
hadden. Een enkel voorbeeld kan dit verduidelijken. 

Nadat het kabinet-Thorbecke door de Aprilbeweging ten val was gekomen, 
werd de Tweede Kamer door het nieuwe kabinet ontbonden. Het was gezien de 
opwinding te voorzien dat de liberale leider vermoedelijk in geen enkel protestants 
kiesdistrict gekozen zou worden. De Bredase afgevaardigde Storm had daarom het 
plan opgevat om Thorbecke in verschillende Brabantse districten te laten kiezen. 
Hiertoe behoorde ook Den Bosch, zodat en passant de conservatieve afgevaar
digde A.J.L. Luyben gewipt zou kunnen worden." 

Storms plan leek te stranden op Thorbeckes weigering om voor het 'kerkelijke' 
Den Bosch zitting te willen nemen, maar de Bossche kiesvereniging 'Vrijheid, 
Openbaarheid en Orde' besloot de afgetreden minister toch kandidaat te stellen.12 

De verkiezingen verliepen voor de liberalen teleurstellend. Thorbecke werd niet 
gekozen, maar Luyben wel. Een nadere beschouwing van de uitslag laat zien dat 
dit niet betekende dat in Den Bosch het conservatisme over het liberalisme had ge
zegevierd. 

Omdat beide kamerleden moesten aftreden, hadden de Bossche kiezers op hun 
stembiljet twee namen mogen invullen. De vier personen met de meeste stemmen 

11 Brief 8-5-1853 L. D. Storm aan Thorbecke, ARA, AT, inv. nr. 63; brief 7-5-1853 Thorbecke aan L.D. 
Storm, ARA, AT, inv. nr. 93. 
12 Brief 9-5-1853 Thorbecke aan L.D. Storm, Gemeentearchief Breda, Archief L.D. Storm, inv. nr. 24; Brief 
7-5-1853 Thorbecke aan L.D. Storm, ARA, AT, inv. nr. 93; brief 14-5-1853 kiesvereniging Vrijheid, Open
baarheid en Orde aan Thorbecke, ARA, AT, inv. nr. 63. 
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waren: J.L.A. Luyben 1150, J.H.H. de Poorter 987, Thorbecke 946 en E.J.H. Bor
ret 598." Luyben en Borret stonden als conservatief bekend en De Poorter en Thor
becke als liberaal. Afgaande op de uitslag lijkt het er op het eerste gezicht op dat een 
grote groep kiezers consequent De Poorter en Thorbecke op het stembiljet had in
gevuld. Het aantal stemmen van de twee conservatieven liep echter sterk uiteen. Waar
schijnlijk hadden nogal wat kiezers een stem aan Luyben gegeven en een stem aan 
De Poorter of Thorbecke. In het laatste geval dus een stem aan het vooraanstaande 
aftredende kamerlid en een stem aan de liberale leider die het herstel der hiërarchie 
met zijn val had moeten bekopen. Voor de Bossche kiezers golden vermoedelijk an
dere overwegingen dan de keuze tussen liberaal of conservatief. 

Het grote belang van standspolitiek had tot gevolg dat de meeste afgevaardigden 
zich niet als behartigers van een enkel belang zagen, zoals bijvoorbeeld van het ka
tholicisme, maar van het algemeen belang of het districtsbelang. In beide gevallen 
was het katholieke geloof daar een belangrijk onderdeel van, maar ook niet meer 
dan dat. Ook de houding van de Brabantse bisschoppen droeg hier aan bij. Zij wil
den hun invloed en morele autoriteit niet voor politieke doeleinden aanwenden 
uit bezorgdheid voor de eenheid van de gemeenschap. Was voor de vertegen
woordigers van standspolitiek de lokale eenheid van groot belang, voor de bis
schoppen was de eenheid van de katholieke gemeenschap van even groot belang. 

Ook Van Son toonde zich steeds bezorgd over mogelijke verdeeldheid binnen de 
katholieke gemeenschap. Eind 1848 weigerde hij zich aan te sluiten bij een op te 
richten katholieke associatie, omdat deze tot een splitsing tussen 'strenge en libe
rale' katholieken zou kunnen leiden.14 In 1853 prees hij de wijsheid van de bis
schoppen om hun onderhorige clerus buiten de verkiezingen te houden. Klerikale 
inmenging zou leiden tot een scheuring tussen liberalen en orthodoxen. België was 
voor Van Son het schrikbeeld, omdat daar naar zijn mening een dergelijke scheu
ring al had plaatsgevonden.15 In juni 1864 sprak Van Son opnieuw zijn bezorgdheid 
over een dreigende splitsing uit. Aan de Haarlemse bisschop G.P Wilmer schreef 
hij dat hij hoopte dat iets dergelijks in Nederland nooit zou gebeuren.16 

Het is opmerkelijk dat juist Van Son, die jarenlang had gepoogd polarisering bin
nen de katholieke gemeenschap te vermijden, aan het einde van de jaren 1860 zelf 
leiding zou geven aan de splitsing tussen liberalen en klerikalen. Daarbij schuwde 
hij hand- en spandiensten van de geestelijkheid niet. Binnen enkele jaren had zijn kies
vereniging in Noord-Brabant door de hulp van de clerus de touwtjes in handen. 

De koerswijziging van Van Son is kenmerkend voor de gewijzigde verhouding 
tussen geloof en politiek. De bisschoppen wendden nu hun geestelijk gezag en 
hun invloed aan om de conservatieve katholieken aan hun verkiezingssuccessen te 
helpen. In plaats van alleen door het overreden van katholieke kamerleden werd 
de politiek nu ook via de kiezers beïnvloed. De bisschoppen keerden zich naar de 
kiezers en deze wending betekende een openlijk partij kiezen. 

13 Verder nog enkele protestantse kandidaten met enkele tientallen stemmen. 
14 Beekelaar, Rond grondwetsherziening, 109. 
15 H.A.G. Hens, 'Brieven van Mr. J.B. van Son aan Mgr. J. Zwijsen in 1853', Bossche Bijdragen 22(1953-
1955) 16-68, brief 3-5-1853. 
16 Brief 17-6-1864 J.B. van Son aan G.P. Wilmer, RAH, ABH, inv. nr. 1681. 
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De correspondentie tussen de bisschoppen uit 1869 wijst uit dat er bij de ver
kiezingen in dat jaar meer op het spel stond dan alleen een paar zetels. Zo schreef 
Zwijsen aan Wilmer: "Welk een beweging in den verkiezingsstrijd! Ik mag zeggen 
dat ik nimmer hier zulke eclatanten demonstratie ten voordeele van den gods
dienst heb ondervonden. Nimmer is zoo een groot getal kiezers opgekomen en 
nooit zijn de katholijke kandidaten met zulke groote meerderheid van stemmen 
gekozen."17 Zijn Bredase collega Van Genk feliciteerde hij met de overwinning:" 't 
Diocees van Breda heeft in de verkiezingszaak eene schitterende overwinning be
haald."'8 Zwijsen lette vooral op de overwinning, de meer pessimistisch ingestelde 
Van Son op de stemmen die de liberalen hadden behaald. Hij schreef aan Wilmer 
dat de gevreesde splitsing tussen liberalen en klerikalen werkelijkheid was gewor
den. De wijze waarop het katholicisme tijdens de verkiezingen in Breda was ver
guisd, betreurde hij zeer." 

Van Sons pessimisme was niet gerechtvaardigd. Na elke verkiezing daalde het 
aantal stemmen op de niet-klerikale kandidaten, totdat zij het opgaven en er geen 
tegenkandidaten meer werden gesteld. Het appèl dat de bisschoppen op de ge
loofstrouw van de kiezers hadden uitgebracht, bleek succesvol te zijn. Het verrui
len van een positie boven de partijen, als vertegenwoordiger van de hele katholie
ke gemeenschap, voor steun aan een partij was boven verwachting geslaagd. Het 
bleek immers dat katholieke partij en katholieke gemeenschap uiteindelijk gro
tendeels samenvielen. 

3 Bisschop Paredis 

Een opmerkelijk gebeurtenis die de gewijzigde relatie tussen clerus en katholieke 
gemeenschap na het onderwijsmandement scherp doet uitkomen, speelde zich in 
Limburg af tijdens de verkiezingen van 1869. Terwijl in Noord-Brabant na de uit
vaardiging van het onderwijsmandement geen enkele afgevaardigde meer werd 
gekozen die zich niet tegen het liberalisme had verklaard, werden in de Limburg
se kiesdistricten Maastricht en Roermond liberaal georiënteerde kandidaten geko
zen. In Maastricht had het aftredende kamerlid jhr. P.T. van der Maesen de Som-
breff zelfs geen tegenkandidaat, terwijl in Roermond de klerikale kandidaat J.H. 
Arnoldts het in de herstemming tegen de gematigd-liberaal WH. Pijls moest af
leggen. Deze verrassende uitslag was niet het gevolg van Limburgs provincialisme 
of van de kracht van het Limburgs liberalisme, maar van de houding van de Roer-
mondse bisschop J.A. Paredis.20 

De bisschop zag zichzelf als de vertegenwoordiger van de Limburgse katholie
ke gemeenschap. De Limburgse en katholieke gemeenschap vielen in zijn optiek 

17 Brief 12-6-1869 J. Zwijsen aan G.P. Wilmer, RAH, ABH, inv. nr. 1884. 
18 Brief 19-6-1869 J. Zwijsen aanj . van Genk, BAB, inv. nr. 1-8. 
19 Brief 15-6-1869 J.B. van Son aan G.P. Wilmer, RAH, ABH, inv. nr. 1681. 
20 Ron de Jong en Hans Verhage, 'Episcopaat en politiek. Ontwikkelingen rondom het bisschoppelijk on
derwijsmandement van 1868 in Nederland in het algemeen en in Limburg in het bijzonder', Trajecta 
5(1996)56-70, aldaar passim. 
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samen. Paredis stond in zijn eigen ogen boven de partijen. Dit bleek bijvoorbeeld 
uit zijn houding in november 1865 bij het bezoek van minister Thorbecke aan 
Roermond ter gelegenheid van de opening van de spoorlijn Venlo-Maastricht. 
Het tijdstip kon bijna niet ongunstiger zijn. Al enkele jaren woedde in Limburg 
een felle antiliberale agitatie die zich richtte tegen de aangekondigde verhoging 
van de grondbelasting in het hertogdom. Twee maanden voordat Thorbecke Lim
burg zou bezoeken, had de minister van Financiën hiervoor een wetsontwerp bij 
de Kamer ingediend.21 De gouverneur van Limburg, Van der Does de Willebois, 
was zeer bevreesd dat Thorbecke niet met serenades maar met petities zou wor
den ontvangen. 

Over de houding die de Roermondse bisschop bij het bezoek zou aannemen, had 
de gouverneur zijn twijfels. Met betrekking tot bijvoorbeeld het middelbaar onderwijs 
was er alle reden voor Paredis om zich niet al te welwillend jegens Thorbecke op te 
stellen. In 1864 was er in Roermond een Rijks-HBS opgericht. Terwille hiervan had 
het Bisschoppelijk College voor middelbaar onderwijs de gebouwen waarin het was 
gehuisvest moeten verlaten. Weliswaar was het hiervoor financieel gecompenseerd, 
maar de Rijks-HBS was op zijn minst een onwelkome mededinger van het Bis
schoppelijk College in de niet al te grote provinciestad Roermond.22 

Ook inzake het lager onderwijs bestonden er redenen voor Paredis om Thor
becke te mijden. In juli 1865 had de bisschop een mandement gepubliceerd waar
in de gemengde school aangevallen werd.23 Het mandement baarde nogal wat op
zien. Het was niet uit te sluiten dat de bisschop zou weigeren om Thorbecke, als 
minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs, 
openlijk te ontmoeten. Dat zou volgens de gouverneur uitgelegd kunnen worden 
als een politieke demonstratie waar de oppositie tegen de grondbelasting gebruik 
van zou kunnen maken.24 

Van der Does stelde alles in het werk om het bezoek van Thorbecke te doen sla
gen. Hij zorgde ervoor dat het gemeentebestuur van Roermond de bisschop offi
cieel uitnodigde en stuurde voor de zekerheid zelf nog een officieus briefje. Zijn 
interventie droeg er zeker aan bij dat het bezoek een succes werd. In een brief aan 
zijn vrouw schreef Thorbecke dat de autoriteiten en de geestelijkheid op het per
ron hun opwachting hadden gemaakt. Paredis zelf had hem de geestelijkheid 
voorgesteld en daarna had het gezelschap het dejeuner gebruikt. Deze demonstra
tie miste zijn uitwerking niet. Zowel het Algemeen Handelsblad als de gouver
neur constateerden dat vooral door de welwillendheid van Paredis de Limburgse 
agitatoren voorlopig de mond was gesnoerd.25 

21 Bos, 'Agitatie in Limburg', 83-86. 
22 Hans Verhage, 'Rijks of Rooms? Strijd om de HBS in het bisdom Roermond', in: Te Velde en Verhage ed. 
De eenheid & de delen, 47-50. 
23 Ibidem, 49; M.K.J. Smeets, 'Van der Does de Willebois (1816-1892), commissaris des Konings, 1856-
1874', in: J.H.M. Wieland e.a. ed. De gouverneurs in de beide Lintburgen 1815-1989 (Maastricht 1989) 139-
171, aldaar 163. 
24 Jaarverslag provincie Limburg 1865, Rijksarchief in Limburg, Documentatie nr. 359; brieven 17-8-1865,7-
10-1865 en 10-10-1865 Van der Does de Willebois aan Thorbecke, ARA, BiZa, kabinet, inv. nr. 133, dossier 661 -
661a; brief 30-10-1865 Van der Does de Willebois aan Thorbecke, ARA, BiZa, kabinet inv. nr. 140, dossier 691. 
25 Brief 7-11-1865 Thorbecke aan zijn vrouw, ARA, AT, inv. nr. 10; Algemeen Handelsblad 8-11-1865. 
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Paredis is wel omschreven als een bisschop die alles vanuit een exclusief Lim
burgs oogpunt beoordeelde.26 Toch moest hij niets weten van de provincialistische 
beweging die tegen Thorbecke en de dreigende verhoging van de grondbelasting 
te velde trok. Die was hem te fel van toon, te aanmatigend, en te veel een partij. De 
wijze waarop de minister werd bestreden, kon de goedkeuring van Paredis niet 
wegdragen en zeker niet de manier waarop de gouverneur in schotschriften onder 
handen werd genomen.27 Dat zette namelijk de relatie met de overheid onder druk 
en dat kwam de bisschop niet van pas. Hij poogde namelijk, ondanks zijn publie
kelijk afkeuren van de gemengde school, via zijn invloed op onderwijzers en ge
meentebesturen de katholieke identiteit van het openbaar onderwijs zoveel moge
lijk te bewaren en te bevorderen.28 Openlijke confrontatie met het gezag, of dat nu 
in Den Haag of in Maastricht zetelde, paste daar niet bij. 

Paredis' voorkeur om zich boven de partijen op te stellen en geen partij te kie
zen, viel steeds meer uit de toon. De toenemende polarisatie tussen klerikalen en 
liberalen stond een dergelijke houding niet meer toe. Dat werd pijnlijk duidelijk 
bij de verkiezingen van 1869. Zijn protégé, de gematigd-liberale Pijls, was mis
schien niet ideaal, maar wel een middenman en daarom in de ogen van de bisschop 
het meest geschikt om Limburg te vertegenwoordigen. Hierdoor kwam hij echter 
lijnrecht tegenover de klerikale kandidaat Arnoldts te staan, die de steun van de 
provincialistische beweging had verworven. Deze beweging had zich in de twee
de helft van de jaren 1860 namelijk steeds meer ontpopt als klerikaal. Paredis be
vond zich dus in de bizarre situatie dat hij een kandidaat afwees die zich beriep op 
het onderwijsmandement waaronder de handtekening van de Roermondse bis
schop prijkte. Bovendien had Paredis ook veel klerikalen buiten Limburg tegen 
zich in het harnas gejaagd.29 Het zal de bisschop toen wel duidelijk zijn geworden 
dat partijkeuze niet meer te vermijden was. Het onderwijsmandement had de re
latie tussen clerus en katholieke gemeenschap grondig veranderd. 

4 Standspolitiek na 1870 

De wending naar de kiezers en het appèl op het katholieke identiteitsbesef door de 
clerus gaf de conservatieve katholieken een onaantastbare positie in de katholieke 
districten. Ook leidden zij tot een mobilisering van stedelijke kiezers die tot dan 
toe niet of nauwelijks aan verkiezingen hadden deelgenomen. Veel van deze kie
zers waren uit de middengroepen afkomstig: bakkers, slagers, timmerlieden en 
winkeliers. In Breda waren relatief veel kiezers uit deze middengroepen lid van 
een broederschap.30 Blijkbaar voelden vooral zij zich aangesproken door het be
roep dat op hun katholicisme werd gedaan. 

26 L.J. Rogier, Katholieke herleving. Geschiedenis van katholiek Nederland sinds 1853 ('s-Gravenhage 1956) 
209. 
27 Smeets, 'Van der Does de Willebois', 167-168. 
28 De Jong en Verhage, 'Episcopaat en politiek', 68-69. 
29 Ibidem, 64-69. 
30 De Jong, 'Eene schifting', 137-141. 
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Standspolitiek riep geen hartstocht op. De verdediging van geloof, kerk en paus 
deed dat wel en verschafte conservatieve katholieken een machtig middel tot mo
bilisatie. Hieraan zaten ook schaduwzijden. Het was bijvoorbeeld niet denkbeel
dig dat het enthousiasme een beweging zou creëren die zich aan de leiding van 
vooraanstaande leken en bisschoppen zou onttrekken. In sommige steden begon
nen bijvoorbeeld katholieken uit de middengroepen zich te organiseren in vereni
gingen die soms ook politieke ambities koesterden. 

In Breda leidde in 1872 onenigheid over de deelname aan de 300-jarige herden
king van de inname van Den Briel tot de oprichting van de Katholieke Kring. Dat 
was een sociëteit, die tot doel had in een tijd van kerkvervolging de katholieke be
ginselen te verdedigen.31 De Katholieke Kring was nauw verbonden met het ker
kelijk leven. Ruim de helft van de leden was lid van een broederschap. De sociëteit 
trok zijn leden vooral uit de kiesrecht bezittende middengroepen. Dat was ook de 
sociale bovenlaag van de broederschappen. De Katholieke Kring trad ook op als 
kiesvereniging. De Bredase bisschop steunde de ambities van de middengroepen 
door als beschermheer op te treden en te verordonneren dat alle plaatselijke gees
telijken lid moesten worden. Zo vond de mobilisering van de katholieke midden
groepen onder klerikaal toezicht plaats. Ook in Den Bosch stond de plaatselijke 
Katholieke Kring onder klerikaal toezicht.32 

Achteraf bezien was de kans dat verenigingen als de Katholieke Kring zouden 
radicaliseren gering. Zeker in Noord-Brabant maakte het gebrek aan beginselvas-
te tegenstanders mobilisering en strijdbaarheid al snel overbodig. Na een kort in
termezzo rond 1870 werd standspolitiek weer overheersend, maar nu onder kleri
kale vlag. Kandidaten dienden onomwonden tegen het liberalisme als politiek 
stelsel te zijn en voor het bijzonder onderwijs, maar verder bestond er veel ruim
te voor eigen standpunten. 

De overgang van een zuivere standspolitiek naar een standspolitiek onder kleri
kale vlag is door J.Th.J. van den Berg omschreven als een ontwikkeling van regio
naal naar levensbeschouwelijk particularisme. Dat is een interessante omschrij
ving zolang daar niet onder verstaan wordt dat het alleen maar oude wijn in nieuwe 
zakken betrof.33 Het beroep namelijk dat op het katholiek identiteitsbesef werd 
uitgebracht, leidde tot een toenemende bovenlokale oriëntatie. In Noord-Brabant 
zien we bijvoorbeeld een sterke stijging van het aantal kamerleden die noch door 
geboorte noch door woonplaats met de provincie verbonden waren. Tot 1877 was 
hooguit een van de acht Brabantse kamerleden van buiten de provincie afkomstig. 
In 1877 steeg dat aandeel tot twee, in 1879 tot drie en in 1880 tot vijf. Daarna was 
nog slechts een minderheid van de afgevaardigden door woonplaats of door ge
boorte een Brabander. 

31 Ibidem, 132-133. 
32 Ibidem, 133-141; C.G.M. Verhoeckx, Vereeniging De Katholieke Kring. Onuitgegeven doctoraalscriptie 
Katholieke Universiteit Nijmegen (Ravenstein 1986). 
33 Van den Berg, De toegang tot bet Binnenhof, 82. Het is onduidelijk wat Van den Berg precies bedoelt. 
Enerzijds stelt hij dat het lokaal en regionaal particularisme in het katholieke Zuiden tot ver in de jaren 1890 
domineerde (27), terwijl hij anderzijds het hoge aantal niet-Brabantse kamerleden vanaf 1880 verklaart door te 
verwijzen naar de politieke modernisering in katholieke kring (87). 
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De Limburgse kiesdistricten waren veel minder toegankelijk voor kandidaten 
van buiten de provincie. Bijna alle kamerleden waren geboren en getogen Lim
burgers. De enkeling die niet in het hertogdom was geboren, woonde en werkte er 
al minimaal enkele jaren voordat hij gekozen werd. De enige echte buitenstaander 
was Thorbecke die tussen 1853 en 1856 voor Maastricht zitting had. 

Tussen Limburg en Noord-Brabant ontstond vanaf het einde van de jaren 1870 
een duidelijk verschil in herkomst van de kamerleden. Ongetwijfeld hing deze 
ontwikkeling samen met de beslotenheid van het Limburgse politieke leven en de 
geringe culturele en politieke integratie van de Limburgse samenleving in de Ne
derlandse. Toch was in de jaren 1870 de integratie van Limburg duidelijk voortge
schreden. De provincialistische beweging van de jaren 1850 en vroege jaren 1860 
had zich aan het einde van de jaren 1860 als klerikaal ontpopt. Hiermee hadden 
haar aanhangers hun exclusief Limburgse invalshoek verlaten. De Limburgse kle
rikalen konden in de jaren 1870 de politieke macht grijpen nadat ze zich volgens 
de nationale scheidslijnen hadden georganiseerd. 

5 Katholieken in de minderheid 

Ten noorden van de grote rivieren leefden de katholieken in het algemeen als min
derheid tussen protestanten. In sommige gemeenten vormden ze een meerder
heid, maar dat was eerder uitzondering dan regel en zeker in grotere geografische 
eenheden als kiesdistricten verkeerden de katholieken meestal in een minder
heidspositie. 

In de eerste decennia na 1848 bestonden er weinig katholieke kiesverenigingen 
of kranten die een platform hadden kunnen vormen waar de lokale gemeenschap
pen elkaar hadden kunnen ontmoeten. Het blikveld van de meeste gemeenschap
pen reikte, volgens Peter Raedts, niet verder dan de kerk en de pastoor.34 Hun lo
kale gebondenheid was sterker dan hun bovenlokaal katholiek identiteitsbesef, 
schrijft J. Bosmans.35 Misschien reikte de mentale horizon van de meeste katholie
ke gemeenschappen door de bank genomen inderdaad niet veel verder dan de ge
meentegrenzen, maar voor de katholieke kiesgerechtigden mag dat betwijfeld 
worden. Zij behoorden tot de middengroepen of de hogere sociale lagen. Vooral 
voor de laatsten mag een ruimere oriëntatie verondersteld worden. De verkiezin
gen in het kiesdistrict Delft lieten bijvoorbeeld zien dat er onder de katholieke 
kiezers sprake was van een bovenlokaal identiteitsbesef dat tot uitdrukking kwam 
in stemgedrag en opkomst. 

Ook bij gemeenteraadsverkiezingen was het katholieke identiteitsbesef aanwijs
baar. De lokale studies die de laatste jaren zijn verschenen, laten daar weinig twij
fel over bestaan. In veel gemeenten waar de katholieken een minderheid vormden, 

34 Peter Raedts, 'Tussen Rome en Den Haag: de integratie van de Nederlandse katholieken in kerk en staat', 
in: Te Velde en Verhage ed. De eenheid en de delen 29-44, aldaar 31-33,36. 
35 J. Bosmans, 'Het onbehaaglijke vaderland. De katholieke staatkunde en de Staat der Nederlanden in de 
negentiende en twintigste eeuw', BMGN 108(1993) 417-430, aldaar 425. Bosmans acht dit typerend voor de si
tuatie tot ver in de negentiende eeuw. 
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namen ze of nauwelijks aan de verkiezingen deel of brachten ze alleen een stem uit 
voor een zogenaamde 'katholieke' zetel.36 Het identiteitsbesef uitte zich welis
waar op weinig in het oog lopende wijze, maar dat steeds terugkerende patroon 
wijst op een gemeenschappelijke trek dat de lokale grenzen oversteeg. Immers, bij 
een sterke lokale oriëntatie zou juist uiteenlopend politiek gedrag verwacht mo
gen worden. 

Het sterke identiteitsbesef maakt het weinig waarschijnlijk dat de katholieke 
kiezers ooit op meer dan marginale wijze tot een niet-katholieke politieke stro
ming als het liberalisme of het conservatisme hebben behoord. Zo zal het befaam
de Papo-Thorbeckianisme - de ondersteuning van de liberalen door sympathise
rende katholieken rond 1848 - inhoudelijk weinig om het lijf hebben gehad. Dat 
dit in Delft zo was, is bij de bespreking van de verkiezingen in dit kiesdistrict in 
hoofdstuk vijf al opgemerkt. Daar stemden de katholieke kiezers hooguit op de 
liberale kandidaten om antikatholieke kandidaten buiten de Kamer te houden. 
Nadat ondersteuning van het liberalisme in 1848 de weg had gebaand voor de vrij
heid van onderwijs en het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie, verloren veel 
katholieken hun interesse voor liberalisme, politiek en verkiezingen. De lage op
komst onder de Delftse katholieken tussen de Aprilbeweging van 1853 en de 
kamerontbinding van 1866 laat zien dat het katholieke electoraat noch liberaal 
noch conservatief gezind was. De katholieken hielden zich vooral afzijdig. Dat 
wijst enerzijds op een sterk identiteitsbesef en anderzijds op een geringe mate van 
integratie in de politieke gemeenschap. 

Ook benoorden de grote rivieren had de politieke strijd die eind jaren 1860 los
barstte haar weerslag op het politiek gedrag van de katholieken. Van een afzijdige 
minderheid werden zij een strijdbare groepering die met grote discipline ter stem
bus trok. Ook bij de Noord-Nederlandse katholieken bleek het appèl dat door de 
klerikalen op hun identiteitsbesef werd gedaan een doorslaand succes. Anders dan 
in Noord-Brabant en Limburg was dit geen tijdelijk fenomeen. In veel districten 
moesten de kiezers steeds opnieuw gemobiliseerd worden om de liberale kandi
daten te bestrijden. 

De polarisatie nam ook toe door het rumoer rond de viering van de slag bij Hei-
ligerlee in 1868 en bij de herdenking van de inname van Den Briel in 1872. Er ont
stond een felle polemiek die draaide om de plaats van de katholieken in de Neder
landse natie. Dat de katholieken steeds openlijker hun loyaliteit jegens de paus be
leden, deed bij veel protestanten de vraag rijzen of die houding wel verenigbaar 
was met trouw aan het vaderland. De proclamatie van de pauselijke onfeilbaarheid 
in 1870 en het relatief grote aantal Nederlandse katholieken die als vrijwilliger in 
het pauselijk leger dienden, deed deze twijfel verder toenemen." 

De pennenstrijd rond de herdenkingen werd door intellectuelen gevoerd, maar 
zij had effecten buiten die kring. In verschillende plaatsen gaven de vieringen in 

36 Bijvoorbeeld: Jos Leenders, Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen. Families, standen en kerken 
te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw (Den Haag 1992) 361-364; Ron de Jong, 'Politiek op lokaal 
niveau.' Te verschijnen. 
37 Bornewasser, 'De Nederlandse katholieken', 586-594. Zie voor de ultramontaanse kwestie en de reacties 
in Nederland: De Coninck, Een les uit Pruisen. 
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1872 bijvoorbeeld aanleiding tot ongeregeldheden en relletjes. In Naaldwijk ble
ken de katholieken opmerkelijk strijdlustiger dat hun pastoor, die de gemoederen 
zoveel mogelijk probeerde te sussen. De confrontatie werd voortgezet bij de ver
kiezingen voor de gemeenteraad. Binnen enkele jaren ontstond in dit dorp een 
scherp afgebakend electoraal blok van katholieken. Een mobilisatiemiddel als een 
kiesvereniging of een krant was daarvoor niet nodig.38 

De Haarlemse bisschop Wilmer wilde confrontaties met de protestanten zo veel 
mogelijk uit de weg gaan. De clerus mocht zich daarom niet openlijk met politiek 
inlaten, maar wel in besloten sfeer de katholieke kiezers goede raad geven.3' Waar 
de bisschop ernstiger bezwaren tegen had, was het in zijn ogen provocerende op
treden van de Pius-Vereeniging in Amsterdam. De leden van deze in 1871 opge
richte vereniging werden aangemoedigd om zich openlijk als ultramontaan te la
ten kennen door het zichtbaar dragen van een kruis op de borst. Dat de leden 
vooral uit de middengroepen afkomstig waren en zich bovendien ook nog met 
politiek wilden bemoeien, ging Wilmer veel te ver.40 De conservatieve katholieken 
beoogden wel dat de katholieke kiezers hun afzijdigheid zouden laten varen, maar 
niet dat ze eigen initiatieven zouden ontplooien. Ze dienden zich naar de traditio
nele leiding te schikken. 

De mobilisering van de katholieke kiezers verliep vlotjes. Het appèl op gevoe
lens van loyaliteit jegens kerk en geloof was zeer succesvol. Het is opvallend dat 
nauwelijks gebruik werd gemaakt van moderne middelen als kranten en kiesver
enigingen. Openbaarheid leek te worden geschuwd. Krantenadvertenties waarin 
katholieke kiezers met naam en woonplaats hun keuze bij de komende verkiezin
gen bekendmaakten, kwamen slechts sporadisch voor. Blijkbaar was het katholie
ke identiteitsbesef zo sterk dat een beroep daarop volstond om het electoraat te 
mobiliseren. 

De loyaliteit van de kiezers was primair gericht op kerk en geloof. Politieke lo
yaliteit was daar een afgeleide van. Voor een politiek leider was het bijna onmoge
lijk om binnen zo'n omgeving een onafhankelijke machtsbasis op te bouwen. De 
bisschoppen waren als bron van geestelijke autoriteit steeds in staat om politieke 
carrières op beslissende wijze te beïnvloeden. De priester-politicus Schaepman 
heeft deze macht aan den lijve ondervonden. 

Schaepman behoorde onmiskenbaar tot de 'nieuwe' politici. Hij was vurig ul
tramontaan en speelde op emotionele wijze in op de gevoelens van loyaliteit en op 
het identiteitsbesef van zijn geloofsgenoten. Tijdgenoten gaven hoog op van zijn 
redenaarsgaven. Gisbert Brom sprak over 'de electriseerende kracht' van Schaep-
mans woordenvloed."" Hij hield regelmatig spreekbeurten en zijn vermogen om 
enthousiasme op te wekken verschafte hem populariteit en politieke invloed.42 

38 Groot, Roomsen, 153; Frans Groot, 'De strijd rond Alva's bril. Papen en geuzen bij de herdenking van de 
inname van Den Briel, 1572-1872', BMGN 110(1995) 161-181. 
39 De Jong, 'Conservatieven en katholieken', 22; Frans Groot, 'Verzuilingstendensen in Holland, 1850-
1925', Holland 25(1993) 91-115, aldaar 101-102. 
40 De Jong, 'Katholieken en verkiezingen', 441. 
41 Gisbert Brom, Dr. H.J.A.M. Schaepman (Den Haag 1903) 30-33. 
42 J.H.J.M. Witlox, Schaepman als staatsman (3dln.; Amsterdam 1960) I, 57-58, III, 373-381. 
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In de jaren 1880 werd Schaepman het politiek gezicht van het katholicisme. 
Door zijn strijdbaarheid, zijn ultramontaanse opstelling en zijn redenaarstalenten 
wist hij een vooraanstaande plaats in de Nederlandse politiek te verwerven. Dè 
politiek leider van de katholieken zou hij echter nooit worden. Niet in de Kamer 
maar ook niet daarbuiten. Zijn in 1883 gepubliceerde Proeve van een Program 
werd door zijn geloofsgenoten genegeerd. Door het episcopaat werd hij nooit on
dubbelzinnig gesteund. Soms werd hij zelfs tegengewerkt zoals door de Haarlem
se bisschop C.J.M. Bottemanne die van mening was dat de politieke leiding bij de 
bisschoppen behoorde te liggen.43 

Schaepmans falen om politiek leider van de Nederlandse katholieken te worden, 
lag besloten in de onmogelijkheid om de loyaliteit van de kiezers op hemzelf of op 
de door hem voorgestane partij te richten. Zijn politieke stijl wist wel het enthou
siasme van de kiezers op te wekken, maar daarmee had hij hen nog niet aan zich
zelf gebonden. Schaepmans ster begon ook pas te rijzen toen de loyaliteit van de 
kiezers al vastlag. Ruim voordat hij in 1880 zijn entree in de Kamer zou maken, 
had de clerus de loyaliteit van de kiezers al aan kerk en geloof gebonden. 

Een andere oorzaak van Schaepmans betrekkelijke machteloosheid was dat de 
nieuwe vormen van politiek weinig relevant waren voor het katholieke zuiden 
waar de meeste katholieke kamerleden werden gekozen. De katholieken die daar 
de dienst uitmaakten, hoefden niet bang te zijn dat hun posities, die vooral op 
standspolitiek gebaseerd waren, bedreigd werden. Daarvoor waren de 
omstandigheden in deze homogeen katholieke gebieden eenvoudig ongeschikt. 
Ook Schaepman zelf had van de aan standspolitiek verbonden mechanismen ge
bruik gemaakt door zich in 1880 als protégé van de Bredase bisschop te laten kie
zen. Zijn entree in de Kamer werd gekenmerkt door een afhankelijkheid waarvan 
hij zich niet meer zou kunnen losmaken. 

6 Antirevolutionairen en politiek 

De omstandigheden waarin de antirevolutionairen verkeerden, waren onvergelijk
baar met die van de conservatieve katholieken. Zo was er geen kerk die als morele 
autoriteit kon optreden. De Nederlandse Hervormde Kerk herbergde protes
tanten met orthodoxe en moderne opvattingen en alle daartussen liggende schake
ringen. Van een exclusieve band met een politieke stroming was geen sprake. De uit 
de Afscheiding van 1834 voortgekomen Christelijke Afgescheiden Gemeenten en 
de Gereformeerde Kerk onder het Kruis waren te klein van omvang om als basis 
van een politieke stroming te kunnen dienen. Bovendien waren veel antirevolutio
nairen binnen de hervormde kerk gebleven. Pas na de Doleantie van 1886 zou een 
kerkgenootschap ontstaan dat een nauwe relatie met de ARP zou hebben. Onder 

43 J.A Bornewasser, 'Beraad tegen wil en dank. Het Nederlandse episcopaat en de politiek', in: G. Acker-
mans e.a. ed. Kerk in beraad. Opstellen aangeboden aan prof .dr. ].C.P.A. van Laarhoven (Nijmegen 1991)279-
300, aldaar 281 -282; J.A. Bornewasser, 'Curiale appreciaties van de priester-politicus Schaepman', Mededelin
gen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe reeks 49, nr.7 
(1985)211-248, aldaar 224-225, 229. 
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de naam Nederduitse Gereformeerde Kerken ontstond na de Doleantie een kerk
genootschap dat duidelijk jonger was dan de ARP. Voor veel kiezers was de bete
kenis van de ARP daarom niet direct afgeleid van een kerkgenootschap. Hoewel de 
antirevolutionaire stroming steeds verbonden was met de orthodox-protestanten 
binnen en buiten de hervormde kerk, was de loyaliteit van de kiezers vooral op de 
partij of de leider gericht. 

Orthodox-protestanten vormden noch in hun geloofsopvattingen noch in hun 
politieke overtuigingen een gesloten blok. Zo bestonden er uiteenlopende opvat
tingen over de relatie tussen geloof en politiek. Sommigen waren wars van elke 
vermenging van die twee, terwijl anderen van mening waren dat christelijke 
staatslieden door hun persoonlijk optreden en voorbeeld invloed op de staat 
moesten uitoefenen. Aan de andere kant stond Groen van Prinsterer die een meer 
georganiseerde vorm met kiesverenigingen en een, beperkt, program voor ogen 
stond. Door deze uiteenlopende opvattingen en door het ontbreken van een legi
timerend kerkgenootschap ontbrak het de antirevolutionairen aan een natuurlijke 
electorale achterban. Deze moest opgebouwd worden en door middel van een 
identiteitsbesef gestalte worden gegeven. Het traditionele, uit de emancipatielite
ratuur stammend, beeld van een ARP die een politiek lethargisch orthodox volks
deel tot bewustzijn zou hebben gebracht, is inmiddels al grotendeels verlaten.44 

Voor Groen van Prinsterer bestond er geen directe relatie tussen geloof en poli
tiek. In de politiek moest wel Gods wil centraal staan en niet die van de mens, 
maar wat die wil precies inhield, was niet zomaar vast te stellen. Groen was daar
om afkerig van een programma dat bijvoorbeeld paragrafen over financiën of ko
loniën zou bevatten. Niet alleen achtte hij zich op die gebieden onbevoegd, maar 
ook vond hij het niet juist om daar overtuigingen als beginselen voor te stellen. Op 
deze punten was Gods wil blijkbaar niet kenbaar en was een ruime vrijheid van 
handelen gewenst.45 

Kuyper, aan wie Groen in het begin van de jaren 1870 de politieke leiding over
droeg, wilde wel een algemeen programma. Zijn kijk op de relatie tussen geloof en 
politiek was veel beslister. Hij meende door middel van de zogenaamde gerefor
meerde beginselen tot kennis van Gods wil te kunnen komen. Op basis van deze 
beginselen ontwierp Kuyper een antirevolutionair programma dat in 1879 onder 
de titel Ons Program werd gepubliceerd. Het werd door de in dat jaar opgerichte 
ARP als programma aangenomen.46 

Doordat de antirevolutionaire ideologie via de gereformeerde beginselen Gods 
wil weergaf, kon de ARP een functie vervullen die enigszins vergelijkbaar was met 
die van een kerkgenootschap. Het was voor de gelovigen namelijk gewetensplicht 
om Gods wil uit te voeren. Hierdoor was het verschil tussen de antirevolutionai
re stroming ten tijde van Groen van Prinsterer en die ten tijde van Kuyper wezen
lijk. Groen had buiten het onderwijs weinig standpunten ontwikkeld die als anti-

44 Het beeld van een orthodox volksdeel dat als Doornroosje op de prins wachtte, is al vaker bestreden: 
D.Th. Kuiper, 'Het Nederlandse protestantisme'. Schutte, 'De ere Gods'; Peter van Rooden, Religieuze regi
mes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-1990 (Amsterdam 1996). 
45 Zwart, Gods wil, 99, 105-106; Den Hartogh, Groen van Prinster en de verkiezingen van 1871, TS-l^t. 
46 Zwart, Gods wil, 103-109. 
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revolutionair werden gepresenteerd. Antirevolutionaire politiek leek toch vooral 
samen te vallen met de schoolkwestie. Daardoor kon er moeilijk sprake zijn van 
een hecht aaneengesloten partij of kamerfractie. Daarvoor bood Ons Program van 
Kuyper juist wel een basis. 

7 Groen van Prinsterer en de antirevolutionairen rond 1860 

Groen van Prinsterer is een van de opmerkelijkste politici uit de eerste jaren na 
1848 geweest. Niet door de macht die hij bekleedde - minister is hij nooit geweest 
en het aantal geestverwante kamerleden bleef altijd een kleine minderheid - maar 
door de merkwaardige mengeling van oude en nieuwe opvattingen van politiek 
die hij huldigde. 

Groen legde een sterke nadruk op de band die tussen kiezers en gekozenen zou 
moeten bestaan. Kandidaten mochten de kiezers niet in het duister laten omtrent 
hun opvattingen over belangrijke kwesties. De kiezers op hun beurt moesten zich 
bij hun keuze niet laten leiden door lokale of provinciale belangen maar door be
ginselen. Zo wees hij in 1864 de kiesgerechtigden op hun plicht om bij de stembus 
getuigenis van hun beginselen te geven.47 Dat hij ook een pleitbezorger was van ge
profileerde kiesverenigingen en staatkundige partijen lag in het verlengde daarvan. 

De opvattingen van Groen zouden antirevolutionaire partijvorming eerder heb
ben moeten stimuleren dan remmen. Toch moest hij in 1862 constateren dat de an
tirevolutionairen als politieke organisatie onbeduidend waren. Antirevolutionaire 
kranten of weekbladen bestonden niet en veel kiesverenigingen kwijnden weg. 
Groen weet dat vooral aan de afkeer van politiek onder degenen voor wier belan
gen hij juist beweerde op te komen.48 

Groen had de hand ook in eigen boezem kunnen steken. Als verpersoonlijking 
van de antirevolutionaire opvattingen stond of viel de beweging met hem. Aan het 
opzetten van een organisatie die drager van het antirevolutionaire gedachtegoed 
had kunnen worden, heeft hij zich echter niet gewaagd. Ondanks zijn modern 
aandoende opvattingen over representatie bewaarde hij steeds afstand tot de kie
zers. Voorzover bekend bezocht hij zelden lokaal invloedrijke geestverwanten of 
kiesgerechtigden. Daarvoor was Groen uiteindelijk toch te veel de standsbewuste 
patriciër. 

Toch was Groen zeker niet onbekend bij het electoraat. Het ontbreken van an
tirevolutionaire kranten of weekbladen probeerde hij te compenseren met het 
schrijven van talloze brochures. Deze brochures waren vaak op de kiesgerechtig
den gericht. Ze werden aan geestverwanten verstuurd die ze op hun beurt weer 
verder doorgaven.49 In welke kring Groens opvattingen zo bekend raakten en hoe 
ruim die kring was, is moeilijk in te schatten. Mogelijk kan een overzicht van de 
verkiezingsresultaten hier meer licht op werpen. 

47 Groen, Aan de kiezers (1866), 1,2-4. 
48 Ibidem, 4-5. 
49 Gerben Abma, Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland. Ontstaan en eerste jaren 
(1852-1871) (Leeuwarden 1980). 
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Tabel 7.1 Antirevolutionaire uitslagen per district als percentage van het electoraat, 1850-
1865. 

l%-<5% 5%-<10% 10%-<20% >20% Tot/k Tot/v 
Zuidhorn 0 5 
Groningen 1 1 2 7 
Appingedam 
Assen 

2 
2 

2 
2 

8 
10 

Leeuwarden 3 1 2 6 13 

Sneek 1 4 2 7 11 
Dokkum 3 2 2 7 11 
Steenwijk 
Zwolle 

3 1 
1 5 2 

4 
8 

6 
11 

Almelo 2 2 12 

Deventer 2 2 6 
Zutphen 
Arnhem 

2 1 
11 

3 
11 

10 
11 

Tiel 1 1 7 
Amersfoort 1 1 5 2 9 10 

Utrecht 2 1 1 1 5 9 
Hoorn 1 1 2 14 
Alkmaar 1 1 10 
Haarlem 1 2 3 8 
Amsterdam 4 1 1 6 14 

Leiden 2 1 2 2 7 11 
Gouda 3 4 7 10 
Delft 3 3 9 
Rotterdam 1 4 1 6 13 
Den Haag 2 4 6 12 

Dordrecht 3 1 4 11 
Gorinchem 1 3 2 6 8 
Middelburg 1 1 3 5 9 
Goes 1 1 5 
Zierikzee 2 1 3 6 

Veel antirevolutionairen telde de Tweede Kamer in de periode 1850-1865 niet, 
maar onder de kandidaten waren ze minder schaars. In tabel 7.1 zijn de resultaten 
weergegeven van zeventien bekende antirevolutionairen.50 Zij hadden een tamelijk 
grote naamsbekendheid. Dat gold niet voor allen in gelijke mate. De kandidaten 

50 Naast Groen en Mackay zijn dat: jhr. H.A.M, van Asch van Wijdt, M. Bichon van IJsselmonde, J.J.L. van 
der Brugghen, J. van Eik, jhr. P.J. Elout van Soeterwoude, B.J.L. baron de Geer van Jutphaas, J.W. Gefken, 
M.A.F.H. Hoffmann, jhr. J.W. van Loon, W baron van Lynden, J.F. baron van Reede van Oudtshoorn, P.H. 
Saaymans Vader, J.J. Teding van Berkhout, O. baron van Wassenaer van Catwijck, J.P.J.A. graaf van Zuylen 
van Nijevelt 
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die verreweg het vaakst in de uitslagen voorkwamen, waren Groen en Ae. baron 
Mackay. 

In de tabel is het aantal stemmen dat elke kandidaat behaalde als percentage van 
het electoraat uitgedrukt. De verkiezingen van 1853 zijn buiten beschouwing ge
laten, omdat antirevolutionaire kandidaten toen nogal wat stemmen van met name 
groot-protestanten ontvingen. Ook zijn herstemmingen niet opgenomen.51 In de 
tabel is naast het totaal aantal kandidaten (Tot/k) ook het totaal aantal verkiezin
gen per district aangegeven (Tot/v). Verder zijn alleen de protestantse districten 
vermeld. In de katholieke districten haalden de antirevolutionairen nu eenmaal 
nauwelijks stemmen. 

Uit de tabel blijkt allereerst dat het aantal verkiezingen waar antirevolutionaire 
kandidaten in de uitslagen voorkwamen verrassend hoog te noemen is. Zeker ge
zien het gebrek aan organisatie en het gering aantal periodieken. Verder slaagden 
relatief veel kandidaten erin om meer dan 10% van het electoraat achter zich te 
krijgen. Dat leidde weliswaar meestal niet tot een kamerzetel, maar het geeft wel 
aan dat een behoorlijke minderheid van het electoraat geregeld een stem op een 
antirevolutionair uitbracht. Of hieruit afgeleid kan worden dat er al in de jaren 
1850 en 1860 een min of meer omlijnd antirevolutionair electoraat bestond, blijft 
echter de vraag. 

In de meeste verkiezingen waar een antirevolutionair de stemmen van meer dan 
20% van het electoraat verwierf, ontbrak een conservatieve kandidaat. Nogal wat 
stemmen waren vermoedelijk dan ook afkomstig van kiezers die niet direct antire
volutionair genoemd kunnen worden. Verder ontvingen antirevolutionairen als 
jhr. PJ. Elout van Soeterwoude en jhr. H.A.M, van Asch van Wijck veel stemmen 
doordat zij veel invloed bezaten in de districten waar ze kandidaat stonden. Het 
waren antirevolutionairen met een sterke hang naar standspolitiek. 

Aan de andere kant ontvingen de boegbeelden van de antirevolutionaire stro
ming, Groen en Mackay, al in 1850 in veel districten kleine aantallen stemmen. 
Groen ontving in vijftien van de 30 protestantse kiesdistricten van meer dan 1% 
van het electoraat een stem en Mackay in twaalf. Dat wijst op een opmerkelijke 
bekendheid. Die was waarschijnlijk ook te danken aan hun strijd voor handhaving 
van de calvinistische leer in de hervormde kerk. Niet voor niets beschouwden veel 
tijdgenoten de antirevolutionairen als een kerkelijke partij. Hoe dan ook, bij de 
kiezers die in 1850 op Groen of Mackay een stem hadden uitgebracht, kan niet ge
sproken worden van lokale of regionale oriëntatie. Zij maakten een bewuste keu
ze voor de leiders van de antirevolutionaire beweging. 

Tabel 7.1 laat ook zien dat de geografische spreiding van de antirevolutionaire 
kandidaten in de jaren 1850 en 1860 sterke overeenkomsten vertoont met de geo
grafische verspreiding van het orthodox protestantisme zoals die voor het begin 
van de twintigste eeuw in kaart is gebracht. Deze orthodox-protestantse band 
loopt dan van delen van Zeeland, langs de Zuid-Hollandse waarden over de Betu-

51 Wanneer er in een district meer dan één antirevolutionaire kandidaat aan de verkiezingen deelnam, is de 
kandidaat met het hoogste stemmenaantal genomen. Deze situatie deed zich vooral voor bij de verkiezingen 
na de kamerontbinding van 1850 en in de meervoudige districten Amsterdam en Rotterdam. 
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we, door delen van Utrecht en over het westen en noorden van de Veluwe naar de 
kop van Overijssel en delen van Friesland.52 De beste resultaten behaalden de anti
revolutionairen in de districten Zwolle, Amersfoort, Arnhem (de Veluwe), Go-
rinchem en Gouda. Deze districten lagen in de kerngebieden van de orthodox-
protestantse band. In de gebieden die buiten deze band lagen en waar het vrijzin-
nig-protestantisme dominant was, behaalden de antirevolutionairen zeer matige 
resultaten. Dat was vooral in de districten Hoorn en Alkmaar het geval en in de 
provincie Groningen. Wanneer we er vanuit mogen gaan dat de antirevolutionaire 
kandidaten vooral stemmen uit orthodox-protestantse hoek ontvingen dan volgt 
daaruit dat de orthodox-protestantse band al in de jaren 1850 en 1860 in grote lij
nen aanwezig was.53 

De geografische spreiding en de frequentie van de verkiezingsresultaten sugge
reren dat er al in de jaren 1860 sprake was van een samenhangende antirevolutio
naire stroming. Daartegen pleiten de eenzijdige gerichtheid op de onderwijskwes-
tie en de ideologische en praktische afhankelijkheid van Groen. Daardoor behield 
de antirevolutionaire stroming steeds iets onbestendigs en wisselvalligs. Vooral 
doordat het politiek optreden van Groen vaak als wispelturig en zwalkend werd 
beoordeeld. Niet alleen door zijn politieke tegenstanders, maar ook door zijn 
geestverwanten. Dat bleek duidelijk na zijn rentree in de politiek in 1862. 

Nadat Groen zijn verkiezing voor Arnhem had aangenomen, keerde hij in sep
tember 1862 weer in de Kamer terug. Voor de bevordering van het christelijk on
derwijs had hij zijn hoop nu gezet op het vrije of bijzonder onderwijs. Daarvoor 
moest het openbaar onderwijs volgens hem in godsdienstig opzicht strikt neutraal 
zijn. Bij de verkiezingen van 1864 hield hij de kiezers voor kandidaten te beoor
delen op hun bereidheid de schoolwet in die zin te herzien.54 

Het aantal stemmen dat de antirevolutionaire kandidaten in 1864 behaalden, 
verraste menig tijdgenoot. Tevreden kon Groen op de duizenden aanhangers on
der de kiezers wijzen.55 Electoraal had Groen goede zaken gedaan, maar tegelijk 
had hij veel invloedrijke medestanders van zich vervreemd door zijn opvattingen 
over het onderwijs. Zoals we zagen, waren voor veel geestverwanten de herzie
ningen zoals Groen die voor ogen had veel te radicaal.56 

Ook vervreemdde Groen nogal wat medestanders door zijn wispelturige hou
ding ten aanzien van de conservatieven. Zijn besliste afwijzing in 1864 van alles 
wat naar conservatieven riekte, was in 1866 ingewisseld voor een hartelijk onthaal. 
Dat duurde niet lang, want enkele weken na het aantreden van het kabinet-Van 
Zuylen-Heemskerk had hij zich opnieuw van de conservatieven afgewend. Dat 

52 Omschrijving uit: Hans Knippenberg, De religieuze kaart van Nederland. Omvang en geografische sprei
ding van de godsdienstige gezindten vanaf de Reformatie tot heden (Assen en Maastricht 1992) 1. De om
schrijving is ontleend aan: H. Knippenberg, C.M. Stoppelenburg en H.H. van der Wüsten, 'De protestanten
band van Nederland: de geografische spreiding der orthodox-protestanten in 1920 en 1985/86', Geografisch 
Tijdschrift 23(1989)12-22. 
53 Dit zou de stelling van Peter van Rooden weerleggen dat deze orthodox-protestantse band pas in de twee
de helft van de negentiende eeuw gevormd werd en eigenlijk pas na 1875. Van Rooden, Religieuze regimes, 
181-184, 197. 
54 Groen, Aan de kiezers (1864), I. 
55 Ibidem, VII. 
56 Kuiper, Zelfbeeld en wereldbeeld, 76-78. 
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veel orthodox-protestantse kiezers Groen tijdens deze koerswisselingen uit het 
oog waren verloren, verraste bijna niemand. De vooruitzichten voor de antirevo
lutionaire stroming waren aan het einde van de jaren 1860 niet bepaald bemoedi
gend. De verpersoonlijking van de antirevolutionaire stroming stond geïsoleerd 
ten opzichte van de kiezers en geestverwante kamerleden. De antirevolutionaire 
stroming leek geheel in het conservatisme op te zullen lossen. 

8 Kuyper en de kiezers 

In 1879 was de malaise van het einde van de jaren 1860 zo goed als vergeten. In dat 
jaar werd de ARP opgericht, een programma aangenomen en telde de Kamer 
twaalf antirevolutionaire leden. Een aantal dat nog zou groeien tot 23 in 1884. 
Kuyper was als voorzitter van het Centraal Comité van de ARP en als hoofdre
dacteur van De Standaard de onbetwiste leider. 

In verklaringen van deze opmerkelijke ontwikkeling is vaak gewezen op de ver
kiezingen van 1871. Uit teleurstelling over de passieve houding van zijn geestver
wanten in de Kamer besloot Groen in dat jaar in alle districten het driemanschap 
Kuyper, M.D. van Otterloo en L.W.C. Keuchenius als kandidaten naar voren te 
schuiven. Dit besluit wordt soms als een keerpunt in de wordingsgeschiedenis van 
de ARP beschouwd. Het zou de antirevolutionairen namelijk los hebben gemaakt 
van de conservatieven.57 

In 1871 brak Groen echter niet met de conservatieven - dat had hij al tijdens het 
kabinet-Van Zuylen-Heemskerk gedaan - maar met zijn geestverwante 'Christe
lijke Vrienden'. Zij hadden zich volgens Groen bij de conservatieven aangeslo
ten.'8 Groens actie was echter een mislukking. In de meeste districten werden zijn 
kandidaten genegeerd en werden de aftredende vrienden als Van Wassenaer van 
Catwijck en M. Bichon van IJsselmonde herkozen. Zij zouden nog jarenlang het 
antirevolutionaire gezicht in de Kamer bepalen. Het driemanschap behaalde 
slechts een schamel aantal stemmen. 

Na het fiasco van 1871 droeg Groen de leiding geleidelijk aan Kuyper over. Kuy
per constateerde dat onder de ruim 60.000 kiezers die dat jaar een stem hadden uit
gebracht slechts ongeveer 5500 antirevolutionaire kiezers geteld konden worden. 
Deze moesten volgens hem zo snel mogelijk in een kiezersbond verenigd worden 
anders zouden ze ook naar de conservatieven overlopen. Kuyper verwachtte na
melijk in de komende jaren een toenemend aantal katholieke kandidaten waardoor 
de conservatieven een aanlokkelijk alternatief voor de orthodoxe kiezers zouden 
blijven.59 Ongetwijfeld dacht hij daarbij aan het groot-protestantisme uit de jaren 

57 Den Hartogh, Groen van Prinsterer en de verkiezingen van 1871, ix. J. de Bruijn, 'Partij of beginsel? De 
antirevolutionaire en christelijk-historische richting in de Nederlandse politiek', in: De Bruijn ed. Een land 
nog niet in kaart gebracht 27-69, aldaar 32-33; W.J. Wieringa, 'Een samenleving in verandering', in: W. Bakker 
e.a. ed. De Doleantie van 1886 en haar geschiedenis (Kampen 1986) 9-40, aldaar 22. 
58 Schutte, Groen van Prinsterer, 86; Kuiper, Zelfbeeld en wereldbeeld, 78. 
59 Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A Kuyper 1864-1876. A. Goslinga ed. Rijks Ge
schiedkundige Publicatiën (Kampen 1937), Kuyper aan Groen 17-6-1871 en 22-6-1871. 
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1850 dat onder andere door antipapisme aan veel orthodox-protestanten politiek 
onderdak had geboden. Kuyper wilde een herhaling daarvan voorkomen. 

Met deze inschatting van het conservatieve gevaar toonde Kuyper echter de po
litieke situatie niet te doorgronden. Conservatieven en katholieken werkten im
mers electoraal samen. Kiezers die het (protestantse) vaderland tegen het katho
lieke gevaar wilden beschermen, zochten hun heil nu niet bij de conservatieven 
maar bij de liberalen. Kuyper was zich aanvankelijk niet bewust van de mogelijk
heden die de vlottende politieke verhoudingen aan de antirevolutionairen boden. 
Desondanks zouden ze in de volgende jaren toch veel aanhang winnen. Daarvoor 
zijn naast de electorale samenwerking tussen conservatieven en katholieken nog 
twee oorzaken aan te wijzen. 

Allereerst zorgde de botsing tussen liberalen en conservatieven aan het einde 
van de jaren 1860 ervoor dat er ruimte ontstond voor andere politieke stromingen. 
Conservatieven en liberalen probeerden tijdens deze strijd de onafhankelijke kie
zer in een partijganger te veranderen. Daarmee hadden de gevestigde partijen het 
sein tot afbraak van het oude politieke bestel gegeven. 

Ten tweede moet voor een niet onbelangrijk deel het ontstaan van een zelfstan
dige antirevolutionaire stroming aan Kuyper worden toegeschreven. Zijn veelzij
dige activiteiten op het gebied van de journalistiek, de theologie, de strijd binnen 
de hervormde kerk en natuurlijk de politiek zijn een belangrijke verklaring voor 
het feit dat van de geboden speelruimte ook gebruik werd gemaakt. Kuyper was 
doordrongen van de noodzaak tot organisatie van de kiezers. In 1872 werd het 
Anti-Schoolwet Verbond opgericht dat weliswaar vooral tegen de schoolwet ge
richt was, maar waarvan de afdelingen ook als kiesverenigingen functioneerden. 
Het jaar daarop werd besloten dat het verbond zich met de leiding van de verkie
zingen zou bezighouden. Een Centraal-Comité, waarvan Kuyper de voorzitter 
werd, coördineerde en adviseerde de lokale kiesverenigingen en publiceerde aan 
de vooravond van de verkiezingen een lijst van aanbevelingen in De Standaard. 
Na enkele jaren raakte het verbond door interne strubbelingen verlamd en werd 
de leiding van de verkiezingen door de hoofdredacteur van De Standaard, even
eens Kuyper, overgenomen. In 1879 werden lokale kiesverenigingen en afdelingen 
van het verbond tot de ARP verenigd. Ook hier had Kuyper grote invloed op de 
verkiezingsactiviteiten en kandidaatstellingen. 

Met De Standaard probeerde Kuyper de orthodox-protestanten te bereiken en 
van de conservatieven los te weken. Dat ging uiteraard niet vanzelf. Een partij, een 
dagblad en een program vormden wel belangrijke voorwaarden voor een onaf
hankelijke stroming, maar van even groot belang was een duidelijk identiteitsbe
sef. Alleen daarmee zou de potentiële achterban overgehaald kunnen worden om 
de bestaande politieke bindingen te verbreken. 

Een van de manieren waarop Kuyper dat bereikte, was door de tegenstellingen 
zo scherp mogelijk te maken en de kiezers voor te houden dat er keuzes gemaakt 
moesten worden. De tijd voor weifelaars en halven was voorbij. Door scherpe po
lemieken aan te gaan met degenen die kerkelijk en politiek dicht bij hem stonden 
maar hem niet volgden, forceerde hij bewust breuken. Op deze manier kon hij zijn 
achterban afbakenen en een besef van identiteit geven.60 Overigens stond Kuyper 
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in deze benadering niet alleen. Ook liberalen en ultramontanen probeerden de 
scheidslijnen zo duidelijk mogelijk te trekken. 

Kuyper was ook een man met bijzondere kwaliteiten. Hij is door Te Velde een 
charismatisch volksleider genoemd die in woord en geschrift wist te enthousias
meren en de achterban het gevoel kon geven tot een groep te behoren met een dui
delijke identiteit. Kuyper richtte zijn energie vooral op de politiek buiten de Ka
mer. Hij organiseerde kiesgerechtigden en niet-kiesgerechtigden waardoor hij 
zich onderscheidde van de gevestigde partijen waar politiek buiten verkiezingstijd 
vooral in Den Haag gesitueerd werd.61 

Bij politieke strijd en scherpe tegenstellingen horen geen gematigde, apathische 
of anonieme kiezers. Vanaf de tweede helft van de jaren 1870 begon Kuyper te ver
kondigen dat van openbare stemverklaring een weldadige zedelijke werking zou 
uitgaan. Stemmen, zo stelde hij in 1879, is getuigen en dat is niet mogelijk wanneer 
een kiezer zijn keuze geheim houdt uit vrees voor landheer of klant.62 Origineel 
was Kuyper daarmee niet. Al in 1864 had Groen de kiesgerechtigden voorgehou
den dat stemmen getuigenis geven was van beginselen. Weliswaar had Groen niet 
bedoeld dat de kiezer zijn keuze openbaar zou maken, maar daarmee volgde Kuy
per slechts het liberale voorbeeld om zo veel mogelijk kiesgerechtigden door mid
del van advertenties voor hun standpunt te laten uitkomen. 

Kuyper had een belangrijk aandeel in het succes van de ARP, maar het is de 
vraag of hij de ruimte zou hebben gekregen wanneer de conservatieven hun elec
torale samenwerking met de katholieken na de val van het kabinet-Van Zuylen-
Heemskerk zouden hebben verbroken. Deze samenwerking keerde zich immers 
meer en meer tegen de conservatieven naarmate de conservatieve katholieken zich 
ultramontaanser opstelden. Het beeld van de conservatieven als de handlangers 
van Rome vond steeds meer weerklank. Voor menig orthodox-protestantse kies
gerechtigde moet dat reden zijn geweest om naar de ARP over te gaan. Bizar aan 
deze ontwikkeling was dat het grootste deel van de antirevolutionaire zetelwinst 
vanaf 1875 juist aan ultramontaanse stemmen te danken was. 

De nieuwe politieke stijl die rond 1870 zijn intrede deed, maakte het mogelijk 
dat de ARP een eigen politieke ruimte kon creëren. Deze stijl, waarvan strijd, lo
yaliteit en identiteitsbesef belangrijke elementen vormden, bleef voor de ARP ook 
belangrijk nadat zij al meer een gevestigde partij was geworden. De ARP beschik
te namelijk niet over 'veilige' districten. In de meeste districten vormde de aan
hang een minderheid die, met of zonder katholieke steun, bij elke verkiezing de 
strijd met de liberalen moest aangaan. Gedurige mobilisering bevorderde tegelijk 
het ontstaan van loyale partijgangers. Zowel de geografische spreiding van de ach
terban van de ARP in combinatie met het districtenstelsel als de omstandigheid 
dat de ARP een nieuwe partij was, zorgden ervoor dat de nieuwe politieke vormen 
juist hier zo veel effect konden hebben. 

60 C. Augustijn, 'Kerk en godsdienst 1870-1890', in: Bakker e.a. ed. De Doleantie 41-75, aldaar 71-73. 
61 Te Velde, 'Kappeyne tegen Kuyper', 122-123, 127; H. te Velde, 'Ervaring en zingeving in de politiek. Het 
politiek charisma in de tijd van Abraham Kuyper', Theoretische Geschiedenis 23(1996)519-538, aldaar 526-
527. 
62 De Standaard 25-4A879. 



154 VII De wending naar de kiezer 

Tegelijk is het belangrijk om te zien dat ook door een moderne partij als de ARP 
de oude vormen van politiek niet genegeerd konden worden. Niet in 1871 maar 
pas in 1894 zou de breuk met de christelijke conservatieven binnen de partij 
plaatsvinden. In de tussenliggende jaren was de conservatieve stroming, de 'droi
te', de plaats waar de oude vormen van politiek in ere werden gehouden. De, veel
al adellijke, kamerleden die hiertoe behoorden, maakten dankzij standspolitiek al 
jaren de dienst uit in de districten waarvoor zij afgevaardigd werden. Tegenover 
deze machtsbasis stond Kuyper betrekkelijk machteloos. Beide stromingen hiel
den elkaar zo in een houdgreep. De 'droite' bleef binnen de ARP, omdat deze ka
merleden zonder Kuypers steun niet herkozen konden worden en Kuyper op zijn 
beurt moest ze tolereren, omdat anders een flink aantal zetels verloren zou gaan.63 

In de jaren 1870 en 1880 was de ARP een partij met twee gezichten: een moderne 
met de nadruk op organisatie, programma, loyaliteit en getuigenis en een traditio
nele met standspolitiek als kern. 

De nieuwe politieke stijl had de partijganger op het oog. Door te breken met het 
ideaal van de onafhankelijke kiezer en door de afstandelijke houding te laten va
ren, vielen belangrijke steunpilaren van het oude politieke bestel weg. Hierdoor 
werd aan nieuwe politieke bewegingen de gelegenheid geboden zich een eigen 
plaats te verwerven. Oude argumenten om hen de weg te blokkeren, golden niet 
meer. Zo begon het bekende liberale verwijt jegens Groen dat hij politiek en gods
dienst vermengde in de jaren 1870 steeds valser te klinken. 

De nieuwe stijl waarmee aan gevoelens van loyaliteit en identiteit werd geappel
leerd, vond vooral bij de antirevolutionairen ingang. Dat was niet zo vreemd want 
rond 1870 moest deze stroming nog opgebouwd worden. In deze omstandighe
den was een politieke stijl die gebaseerd was op strijd en polarisatie goed op zijn 
plaats. Toch waren de nieuwe politieke vormen niet onlosmakelijk verbonden met 
nieuwe politieke bewegingen. Het waren immers de gevestigde partijen die de 
nieuwe stijl hadden geïntroduceerd. Zo hadden ze zelf de spelregels gewijzigd 
waarmee ze het politiek bedrijf twee decennia hadden gedomineerd. 

De opmars van de conservatieve katholieken liet zien dat ook voor nieuwe po
litieke bewegingen de oude vormen van politiek nog zeer bruikbaar konden zijn. 
Vooral wanneer er al een sterk identiteitsbesef bestond waarop een beroep kon 
worden gedaan, sloeg de nieuwe politieke stijl maar beperkt aan. Maar ook binnen 
de meest moderne partij, de ARP, bleef standspolitiek een belangrijke plaats inne
men. De nieuwe politieke stijl en de daarmee gepaard gaande wending naar de kie
zers speelde uiteindelijk bij alle politieke stromingen een rol, zij het niet overal in 
gelijke mate. Voor de ARP was de betekenis het grootst, omdat die partij het meest 
van alle opgebouwd en gevormd moest worden. 

63 Brief 12-2-1886 K.A. Godin de Beaufort aan A. Schimmelpenninck van der Oye, ARA, ASO, doos 1. 
K A . Godin de Beaufort schrijft daarover in februari 1886 aan A. Schimmelpenninck van der Oye dat Kuyper 
de verkiezing van de leden van de droite kan verhinderen net zoals de droite de verkiezing van de Kuyperia-
nen kan verhinderen. Het resultaat zou zijn dat de liberalen er met de zetels vandoor zouden gaan. 


